De Gierzwaluw

De tiende Amsterdamse Big Day Frank van Groen

I

n het vorige nummer van De Gierzwaluw heeft u in drie persoonlijke verhalen kunnen lezen hoe enerverend en spannend een Big Day in de Amsterdamse regio kan
zijn. Misschien biedt dat inspiratie om u bij een volgende gelegenheid ook in het
strijdgewoel te begeven. Afgelopen voorjaar vond dit ornithologische evenement voor
de tiende keer plaats in Amsterdam. Hieronder nog eens een samenvatting van wat een
Big Day nu eigenlijk is, meer achtergronden over de Big Day van afgelopen 6 mei en een
korte analyse van de resultaten, ook in relatie tot de in eerdere jaren gehouden Big Day's.
Bij een Big Day is het de bedoeling binnen een etmaal zoveel mogelijk soorten vogels
waar te nemen in een vooraf afgesproken beperkt gebied, in dit geval het werkgebied
van de vwg Amsterdam. Escapes en exoten tellen daarbij niet mee. Een Big Day is
absolute topsport op vogelgebied, waarbij het behalve op soortenkennis ook aankomt op
voorbereiding, planning, terreinkennis en uithoudingsvermogen.
De organisatie van de Big Day van 6 mei 2017 was in handen van een van de jongste
leden van onze vwg, Tohar Tal. Een oproep op de website leverde aanvankelijk vier
teams op die zouden meedoen. Uiteindelijk zouden dat er drie worden. Team 1 bestond
uit Adrie Streefland, Sander Hietkamp en Lodewijk IJlst. Team 2 was een éénmansteam van Jip Louwe Kooijmans. De basis van team 3 werd gevormd door een deel van
het team dat in 2015 voor het laatst een Big Day in Amsterdam had gehouden, Philip
Plenckers en Tohar Tal, aangevuld met Frank van Groen. Team 3 zou zich op de grote
dag per auto verplaatsen. Team 1 en 2 deden dat, heel sportief, met de fiets.
Op dezelfde dag als de Big Day in Amsterdam vond ook een Big Day op Texel plaats,
waar ook enkele vwga-ers aan meededen. De Big Day van Texel was gekoppeld aan een
goed doel, namelijk de bescherming van bijzondere kustbroedvogels als Strandplevier en
Dwergstern. Middels een oproep op AVN hebben de Amsterdamse Big Day-ers zich hierbij aangesloten. Hopelijk heeft het geleid tot veel overmakingen ten behoeve van deze
beschermingsactie.
Hoewel normaal gesproken bij een Big
Day door teams van minimaal twee
personen wordt gevogeld is in 2017
een uitzondering voor Jip gemaakt. Bij
de eerste Big Day die in Amsterdam
gehouden werd, op 2 mei 1998, was dit
al een keer eerder gebeurd. Toen deed
Peter Scholten in z'n uppie een Big Day.
Het was op 6 mei redelijk weer, hoewel
wat fris, zonder regen van betekenis
" en met een noordoosten windje (niet
ê gunstig voor goede trek). De 97 soorten
Snockende Roek, Kadoelen, 6 mei 2017
die door alle teams zijn gezien staan in
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De 97 soorten die door alle teams werden waargenomen
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Grauwe Gans

Buizerd

Grote Mantelmeeuw

Oeverzwaluw

Roodborst

Brandgans

Torenvalk

Zwarte Stern

Boerenzwaluw

Nachtegaal

Bergeend

Waterhoen

Visdief

Huiszwaluw

Blauwborst

Krooneend

Meerkoet

Holenduif

Cetti's Zanger

Bonte Vliegenvanger

Tafeleend

Scholekster

Houtduif

Staartmees

Zwarte Roodstaart

Kuifeend

Steltkluut

Turkse Tortel

Braamsluiper

Roodborsttapuit

Krakeend

Kluut

Koekoek

Grasmus

Tapuit

Smient

Bontbekplevier

Bosuil

Tuinfluiter

Heggenmus

Slobeend

Kievit

Ransuil

Zwartkop

Huismus

Wilde Eend

Kemphaan

Gierzwaluw

Tjiftjaf

Witte Kwikstaart

Zomertaling

Grutto

IJsvogel

Fitis

Graspieper

'Mntertaling

Regenwulp

Grote Bonte Specht

Sprinkhaanzanger

Vink

Aalscholver

Wulp

Ekster

Snor

Groenling

Grote Zilverreiger

Oeverloper

Gaai

Kleine Karekiet

Putter

Blauwe Reiger

Groenpootruiter

Kauw

Rietzanger

Kneu

Ooievaar

Bosruiter

Zwarte Kraai

Boomkruiper

Rietgors

Lepelaar

Tureluur

Buidelmees

Winterkoning

bijgaande tabel. Door twee teams werden nog 17 andere soorten gezien (Grote Canadese
Gans, Slechtvalk, Kleine Plevier, Watersnip, Witgat, Zwartkopmeeuw, Stormmeeuw,
Steenuil, Roek, Matkop, Baardman, Boomklever, Ringmus, Gele Kwikstaart, Boompieper,
Goudvink en Appelvink).
Exclusieve soorten voor team 1 waren Boomvalk, Grauwe Vliegenvanger, Gekraagde
Roodstaart en Paapje. Voor team 2 waren dat Waterral, Bonte Strandloper, Zwarte
Ruiter, Spotvogel en Beflijster. En voor team 3 waren Kolgans, Middelste Zaagbek,
Havik, Sperwer, Dwergmeeuw, Pontische Meeuw, Kerkuil, Goudhaan, Fluiter en Engelse
Kwikstaart exclusieve soorten.
Team 3 kwam daarmee als winnaar uit de bus met 120 soorten. Team 1 en 2 scoorden
met 111 en 113 soorten heel behoorlijk, zeker als in aanmerking wordt genomen dat
deze teams zich uitsluitend per flets verplaatsten.
Het overzicht van alle Big Days die ooit in Amsterdam zijn gehouden heb ik na afloop
van deze Big Day vernieuwd en geactualiseerd. Het is terug te vinden op de website van
de vwg, vogelsamsterdam.nl (gebruik de zoekterm "Big Day").
Uit dit overzicht blijkt dat in de tien keer dat een Big Day plaatsvond in Amsterdam in
het totaal 28 teams meededen met gemiddeld 111 soorten per team. Het record ligt op
128 soorten (2007). De Amsterdamse Big Day vond steeds plaats tussen 2 en 13 mei.
In totaal werden 182 verschillende soorten vogels waargenomen. De enige nieuwe Big
Day-soort in 2017 was Steltkluut. Middelste Zaagbek, Witgat, Fluiter, Bonte Vliegenvanger en Roodborsttapuit werden slechts éénmaal eerder op een Big Day in de Amsterdamse regio waargenomen.
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